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Projetos de empréstimos
a semana na Assembléia

movimentam
Legislativa

A análise dos projetos de
lei que autorizam o governo
do Estado a contratar emprés-
timos internacionais mobiliza
a agenda da Assembléia Le-
gislativa nesta semana. Hoje a
Comissão de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária tem
agendadas duas reuniões extra-
ordinárias para analisar esses
projetos, às 14 e às 20 horas.
Isso porque os PLs 2.004/04,
2.006/04, 2.007/04 e 2.008/
04 receberam emendas em Ple-
nário que precisam do parecer
da comissão para que eles se-
jam votados em 1 1 turno.

O primeiro projeto tra-
ta de financiamento de US$

170 milhões com o Banco
Mundial (Bird). Os outros três
projetos referem-se a emprés-
timos do Banco Intera-
mericano de Desenvolvimen-
to (BID), no valor total de
US$ 120 milhões. O PI, 2.178/
05, relativo a financiamento
do Banco do Nordeste (BNB),
teve a discussão encerrada e
já pode ser votado em 1 1 tur-
no pelo Plenário. Amanhã, a
FF0 tem reunião marcada para
as 10 horas para analisar es-
ses projetos em 2 0 turno.
Reuniões especiais - Hoje,
às 16 horas, uma reunião es-
pecial de Plenário vai come-
morar os 60 anos do PTB. As

20 horas, haverá outra reu-
nião especial, em homena-
gem à Associação Comerci-
al, Industrial, Agropecuária
e de Serviços de Araguari.
Os 70 anos da Embarê In-
dústrias Alimentícias serão
lembrados na quinta-feira
(5), às 20 horas.

No total, estão previs-
tas 26 reuniões de comissões
na semana, além de duas vi-
sitas nesta segunda-feira. A
Comissão de Direitos Huma-
nos vai a Ibirité, verificar a
situação da cadeia pública
local. Danos ambientais na
Lagoa das Casas Velhas moti-
vam visita da Comissão de

Meio Ambiente e Recursos
Naturais a Belo Vale, a 82 qui-
lômetros da Capital.

Ao todo, serão seis
reuniões de comissões com
convidados. Uma delas é em
Jaíba, no Norte de Minas,
onde a Comissão de Meio
Ambiente discute, na quin-
ta-feira (5), o projeto de
transposição do rio São
Francisco. Amanhã, a Co-
missão de Direitos Humanos
reúne-se em Contagem para
debater problemas no aten-
dimento à saúde. Confira na
agenda, na página 3, a re-
lação completa de reuniões
com convidados.

Lideranças nacionais e estaduais do
PFL participam de debate na ALMG

Lideranças do PFL de
todo o Brasil participaram, na
sexta-feira, no Plenário da
Assembléia de Minas, de reu-
nião especial em que foi lan-
çado o pré-candidato do par-
tido à Presidência da Repú-

blica para as eleições do ano
que vem, o prefeito do Rio
de Janeiro, César Maia. Na
reunião, que contou com se-
nadores, deputados federais
e estaduais, além de prefei-
tos, vereadores e outras lide-

ranças pefelistas, Maia apre-
sentou as chamadas "15 te-
ses", formuladas pelo PFL,
que apontam para um novo
modelo macroeconômico
para o Pais. O encontro, mar-
cado por críticas contunden-

tes ao governo federal, foi
requerido pela bancada do
PFL na Assembléia.

O prefeito do Rio de
Janeiro disse que o PFL, de-
pois de discutir com acadé-
micos e estudiosos, está apre-
sentando aos correligioná-
rios e à sociedade um esboço
do programa de governo do
partido para as próximas
eleições presidenciais. Segun-
do ele, o projeto, que deverá
ficar pronto até junho deste
ano, no congresso do parti-
do, busca responder a três
perguntas: por que a econo-
mia brasileira não tem cres-
cido de forma sustentável nos
últimos 25 anos; por que é
tão difícil derrubar definiti-
vamente a inflação; e por que
os juros são tão altos.
Continua na página 4Antes da reunião no Plenário, líderes pefelistas ccncederam entrevista coletiva no Saioo N007 
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HORÃFJO

9:00

9:30

PROGRAMAÇÃO SEMANAL DA GERÊNCIA-GERAL DE APOIO ÀS COMISSÕES
PERÍODO DE 02/05/2005 A 06/05/2005

TERÇA-FEIRA	 QUARTA-FEIRA
	

QUINTA-FEIRA
03/05	 04/05	 05/05

EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

Auditório

MEIO AMBIENTE E RECURSOS
NATURAIS (5)
Extraordinária

Jaíba

Terça-feira (3/5):

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho 1) - discutir e votar
proposições da comissão
• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial (Plenarinho II) -
discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) -
discutir e votar pareceres de 2 0 turno sobre os PLs 2.004/04, 2.006/
04, 2.007/04, 2.008/04 e 2.178/05
• Comissão de Segurança Pública (Plenarínho III) - debater sobre a
importância da integração operacional, no Estado, de órgãos do Judi-
ciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e ligados às
áreas de segurança pública e assistência social para a prestação de
atendimento a menor acusado de infração. Discutir, também, a destinação
dos imóveis de propriedade da extinta Febem em Minas Gerais. Convida-
dos: desembargador Márcio António Abreu Corrêa de Marins, presidente
do Tribunal de Justiça; procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior;
secretário de Defesa Social, António Augusto Junho Anastasia; represen-
tante da Defensoria Pública, Marlene Oliveira Ner'; chefe da Polícia Civil,
Otto Teixeira Filho; e presidente do Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente, João Batista de Oliveira

Mecânica da UFMG Ricardo Nicolau Nassar Koury
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho III) -
discutir e votar proposições da comissão

horas

• Comissão de Saúde (Plenarinho 1) - discutir e votar proposições da
comissão
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
- discutir e votar proposições da comissão

• Reunião Ordinária (Plenário)

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II)
- discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) - discutir e votar
proposições da comissão

• Comissão de Turismo, Indústria e Comércio (Plenarinho III) - discutir
e votar proposições da comissão

Quinta-feira (5/5):

DIREITOS HUMANOS
Auditório

MEIO AMBIENTE E RECURSOS
NATURAIS (3)
Plenarinho II

ASSUNTOS MUNICIPAIS E
REGIONALIZAÇÃO

Plenarinho III

CONJUNTA EDUCAÇÃO, CULTURA,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA E SEGURANÇA

PÚBLICA (4)
Auditório

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Direitos Humanos (Contagem) - debater sobre a qualida-
de do atendimento prestado pelo serviço de medicina e segurança do
trabalho da gestão passada da Prefeitura de Contagem. Convidados:
subdelegado regional de Trabalho, João Coelho Frazão de Barros; pre-
sidente do Conselho Regional de Medicina (CRM/MG), Maurício Leão de
Resende; secretária municipal de Recursos Humanos e Administração
de Contagem, Cleudirce Cornélio de Camargos; secretário municipal de
Educação e Cultura de Contagem, Cindomar Diamantino Segundo; co-
ordenadora do setor de Medicina do Trabalho da Prefeitura de Conta-
gem, Irani Alves Pimenta; chefe do 2 1 Departamento de Polícia Civil de
Contagem, Helbert Geraldo Barra de Faria

14h30
• Comissão de Redação (Plenarinho 1) - discutir e votar pareceres sobre
proposições em fase de redação final
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenannho
II) - discutir e votar proposições da comissão
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social (Plenarinho
III) - discutir e votar parecer de 1 0 turno sobre o PI. 212/03, e parecer
de 2 1 turno sobre o Pi.— 657/03
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) - discutir e votar
proposições da comissão

• Comissão Especial da PEC 88/05 (Plenarinho 1) - eleger presidente,
vice e designar relator

Quarta-feira (4/5):

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) - discutir e votar propo-
sições que dispensam a apreciação do Plenário

• Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia (Auditório) -
discutir e votar proposições da comissão

9h30
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Jaíba) - debater o
projeto de transposição das águas do rio São Francisco. Convidados: secre-
tário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, José
Carlos Carvalho; presidente da Codevasf, Luiz Carlos Everton de Farias;
diretor-presidente da Agência Nacional de Aguas (ANA), José Machado;
gerente executivo do Distrito de Irrigação do Jaiba, Bernardino Gervásio
Araújo; presidente da Federação da Agricultura (Faemg), Gilman Viana
Rodrigues; vice-presidente da Faemg, Alexandre António de Miranda Viana
• Reunião conjunta das Comissões de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia e de Segurança Pública (Auditório) - discutir a segurança nas
escolas públicas e particulares do Estado. Convidados: secretário de Defesa
Social, António Augusto Junho Anastasia; secretária de Educação, Vanessa
Guimarães Pinto; comandante-geral da Polícia Militar, cel. PM Sócrates
Edgard dos Anjos; presidente do Sind-UTE, Maria Inez Camargos; presiden-
te da Associação dos Professores Públicos (APPMG), Joana D'arc Gontijo

• Comissão Especial do Ipsemg (Plenarinho II) - discutir e votar pro-
posições da comissão
• CPI da Mina Capão Xavier (Plenarinho IV) - discutir e votar proposi-
ções da comissão

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão de Participação Popular (Auditório) - discutir e votar pro-
posições da comissão

20 horas

• Reunião Especial em comemoração dos 70 anos da Embaré Indústrias
Alimentícias (Plenário)

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
Extraordinária
Plenasinho 1

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E
AGROINDUSTRIAL

Pienarinho II
10:00

SEGURANÇA PÚBLICA (1)
Plenarinho III

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTARIA
Extraordinária
Plenarinho IV

DIREITOS HUMANOS (2)
14:00	 Extraordinária

Contagem

REDAÇÃO
Plenarinho 1

SAÚDE
Plenarinho I	 COMISSAO ESPECIAL DO 11SEMG

Plenannho II
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E	CPI DA MINA CAPÃO XAVIERORÇAMENTARIA	 P1.enarinho IVPlenarinho 1V

14:30

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS

Plenarinho II

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA
AÇÃO SOCIAL
Pienarinho III

• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Plenarinho II) -
discutir o programa Minas Ambiente e todos os seus subprogranias.

-	 Convidados: secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
PARTICIPAÇÃO POPULAR	 Sustentável, José Carlos Carvalho; secretário de Estado de Desenvolvi-

Auditório mento Económico, Wilson Nélio Brumer; procurador-geral de Justiça,
Jarbas Soares Júnior; presidente da Fiemg, Robson Braga de Andrade;
presidente da Feam, limar Bastos Santos; e professor de Engenharia

Sexta-feira (6/5):
12 horas

Projeto "Zás" (Teatro) - apresentação de música popular brasi-
leira, com a cantora Cláudia Lopes e o compositor e arranjador
Luiz Henrique

DEFESA DO CONSUMIDOR E DO
CONTRIBUINTE
Plenaiinho II

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Plenarinho IV

TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Plenarinho III

14:45

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
Plenarinho 1V

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 88/2005

Especial
Plenarinho I

15:00
VO PREFIXO

ASSEMBLÉIA I)I•: MINAS

A Escola do Legislativo e o Procon Assembléia têm novos
telefax. O da Escola é 3348-5400. Os do Procon são 3293-9299
(Lourdes) e 3201-5066 (Centro).

Lembre-se: as chamadas para o Procon e para a Escota são
ligações externas, logo, não basta discar apenas o ramal.

ESTA PROGRAMAÇÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇOES NO DECORRER DA SEMANA
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CésarMaia apresentou as "15 teses" sobre osprobiernas do País

A home- 1,	a inicia tiva do deputado Marias Fernandes
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é lançado Assembléia comemora hoje os 60 anos
RepübLíca
	

do Partido Trabalhista Brasileiro
Prefeito do Rio, César Maia.,

pré--candidato

^w

Natureza da esquerda é
considerada um entrave

César Maia considera
como último entrave para
o desenvolvimento a natu-
reza da esquerda tradi-
cional que governa o País.
Na sua opinião, esse gru-
po político seria contra o
federalismo, antilegis-
lativo ("haja vista a enxur-
rada de medidas provisóri-
as emperrando o Congresso
Nacional") e contra a auto-
nomia do Judiciário, "tan-
to que tentou amordaçar o
Ministério Público".

O presidente nacional
do PFL, senador Jorge
Bornhausen (SC), reafirmou
a posição do partido de fa-
zer oposição responsável e
fiscalizadora. "Não basta
criticar o governo, é pre-
ciso apresentar alternati-

vas", postulou. Ele acres-
centou que, desde 2003, o
PFL adicionou a essas ban-
deiras uma verdadeira
"cruzada nacional contra
o aumento de impostos".
Essa luta, destacou Bor-
nhausen, levou à derruba-
da da Medida Provisória
232, que aumentava a car-
ga de tributos para o se-
tor de serviços. Ele anun-
ciou que, no dia 16 de ju-
nho deste ano, o PFL vai
realizar seu congresso de
refundação, lembrando os
20 anos de criação do par-
tido. E conclamou os pre-
sentes a ampliarem o es-
paço político pefelista, de
modo a evitar "a calami-
dade de um segundo go-
verno do PT".

No evento do PFL de
sexta-feira, César Maia enume-
rou as "15 teses" que tradu-
ziriam as causas dos proble-
mas crônicos do Brasil. Em
suma, o País padeceria de in-
segurança política, provocada
por ações equivocadas do go-
verno federal, como a inter-
venção nas agências regulado-
ras e invasões de proprieda-
des. A insegurança acontece-
ria também na área jurídica,
causada, principalmente, pelo
volume de precatórios não pa-
gos pelos governos federal,
estaduais e municipais, atin-
gindo R$ 100 bilhões.

A carga tributária, na
casa dos 40% do PIB, seria
outro entrave. O Brasil foi
um dos países em que a pro-
dutividade média das empre-
sas cresceu menos nos últi-
mos 25 anos, segundo o do-
cumento, que destaca também
o pequeno volume de investi-
mentos públicos no período.
O prefeito defendeu uma nova
distribuição de recursos en-
tre os entes federados, de
modo que estados e municí-
pios possam saldar suas dívi-
das e crescer. Outras medidas
nesse sentido seriam a
federalização do ICMS, visan-
do acabar com a guerra fis-
cal, e uma solução a médio e
curto prazo para pagar os cré-
ditos acumulados pelos esta-
dos referentes a exportações.

Outra dificuldade a ser
enfrentada, na visão do PFL,
seria quanto aos compro-
missos da Previdência. De
acordo com Maia, apesar de
a lei que define normas para
fundos de pensão e aposen-
tadoria de estados e muni-
cípios ter sido aprovada em
1998, até hoje nenhum es-
tado e poucos municípios a
cumprem, não respeitando o
teto de 12% dos orçamen-

tos para essa finalidade.
Outra tese endossada pelo
prefeito foi a de que a Lei
de Responsabilidade Fiscal
deveria ser cumprida tam-
bém pelo governo federal.
Quanto ao superávit primá-
rio, o partido entende que
o Brasil deve abandonar essa
diretriz, que vem inibindo
gravemente os investimen-
tos públicos.

Na visão do pefelista,
"a política externa do go-
verno Lula é um desastre e
pode levar o 'risco-país' ao
infinito". A aproximação
com o presidente da Vene-
zuela, Hugo Chavez, seria
uma das ações que estariam
atrapalhando as relações com
os Estados Unidos, o que im-
pediria o acesso do Brasil ao
Primeiro Mundo. Para o PFL,
a poupança interna brasilei-
ra seria outro dificultador,
pois estaria num nível abai-
xo do necessário para indu-
zir o crescimento.
Presenças - Além das au-
toridades citadas, compuse-
ram a mesa dos trabalhos o
deputado Elniiro Nascimen-
to (PFL), que presidiu a reu-
nião; Marco Maciel (PE), ex-
vice-presidente da Repúbli-
ca; os senadores José Agri-
pino Maia (RN) e César
Borges (BA); os deputados
federais José Tomaz Nonô,
José Carlos Aleluia e Rodri-
go Maia; o presidente do
PFL/MG, Eliseu Resende; o
ex-governador Francelino Pe-
reira; e o secretário de Esta-
do de Governo, Danilo de Cas-
tro. Também estiveram pre-
sentes os deputados pefelistas
Gustavo Valadares, George
Hilton, Paulo Cesar, Gustavo
Corrêa, e Doutor Viana; e o
secretário de Estado de De-
senvolvimento Social e Es-
portes, Marcos Montes.

O ministro do Turismo,
Walfrido dos Mares Guia, e os
presidentes dos diretórios na-
cional e estadual do PTB, de-
putados federais Roberto
Jeiferson (RI) e Romeu Queiroz
(MG), são presenças confirma-
das na reunião especial come-
morativa dos 60 anos do par-
tido, hoje, às 16 horas. Foram
convidados ainda a participar
do evento, no Plenário da
Assembléia Legislativa, os 86
prefeitos mineiros filiados ao
Partido Trabalhista Brasilei-
ro. O requerimento que so-
licita a reunião especial é da
bancada do PTB na Assem-
bléia, integrada pelos se-
guintes deputados: Arien San-
tiago, Diizon Meio, Fábio

Os 70 anos da Associa-
ção Comercial, Industrial,
Agropecuária e de Prestação
de Serviços de Araguari
(Acia) serão lembrados pela
Assembléia em reunião espe-
cial marcada para esta se-
gunda-feira. O evento será às
20 horas, e sua realização é
fruto de requerimento do de-
putado Manos Fernandes
(PPS). Quem falará em nome
da entidade, criada em 19 de
maio de 1935, é o presiden-
te, Nilton Eduardo Castilho
Costa e Silva.

O deputado destaca
que, após 70 anos de existên-
cia, a Acia é hoje uma enti-
dade empresarial que vem
implementando e renovando
sua prática de gestão, promo-
vendo ainda a integração das
lideranças municipais. Além
da incorporação de dois im-
portantes segmentos à sua es-
trutura organizacional - os

Avelar, Irani Barbosa, Leonídio
Bouças e Lúcia Pacífico.

De acordo com o reque-
rimento da bancada, encabe-
çado pelo deputado Fábio
Avelar, "comemorar os 60
anos de fundação é render
homenagem a uma agre-
miação política que, ao lon-
go de mais de meio século,
tem tido presença marcante
no cenário político do País'
O requerimento também cita
o fundador da legenda, ex-
presidente Getúlio Vargas,
classificando-o como "o ho-
mem político de mais rele-
vância para a história brasi-
leira nos últimos cem anos".
Fundado por Vargas em 15 de
maio de 1945, tendo como

de Agropecuária e de Presta-
ção de Serviços -, a Acia
reestruturou sua diretoria
executiva. Seus integrantes
dividem a responsabilidade
de tratar dos assuntos liga-
dos aos interesses dos diver-
sos setores empresariais e seg-
mentos do município, por
meio de diferentes comissões.

Entre as várias ações
fomentadas pela Acia, estão
a criação de um balcão
Sebrae na sede da associação;
a realização anual da Sema-
na da Indústria de Araguari;
a divulgação de informações
em programa de televisão
diário; a instalação de um
posto da Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais
(Jucemg) na sede da Acia; e
a dispo nibilização, em parce-
ria com o Banco do Brasil, de
linha de crédito específica
para as empresas locais, com
taxas acessíveis.

principal teórico Alberto
Pasqualini, o PTB, de acordo
com o site da legenda, "sur-
giu como resposta aos
anseios da população por um
sistema político que privile-
giasse o capital nacional e
garantisse ao trabalhador
uma legislação regulamenta-
dora de seus direitos'

O site do partido tam-
bém destaca outros integran-
tes do partido, além de
Vargas, que foram importan-
tes representantes da políti-
ca nacional, como os ex-pre-
sidentes João Goulart e Jânio
Quadros; o criador da Conso-
lidação das Leis do Trabalho
(CLT), ex-ministro Marcondes
Filho; os deputados Leonel

Brizola e Fernando Ferrari,
além de Almino Affonso e
Rubens Paiva, que lideraram
a Frente Parlamentar Nacio-
nalista. Informa, ainda, que
o PTB foi o mais perseguido
de todos os partidos políti-
cos, logo após o golpe mili-
tar de 31 de março de 1964,
que derrubou o governo tra-
balhista de João Goulart.

Quinze anos depois, em
1979, com o fim do bipar-
tidarismo e a Lei da Anistia, o
PTB foi novamente formado,
pelas mãos de Ivete Vargas. Os
compromissos da legenda hoje,
ainda segundo o site, abrangem
a defesa do trabalhador, a pre-
servação e a valorização das ri-
quezas nacionais.

Reuniao Especial marcaos 70 anos da
Associação Comercial de Araguari

Me ,ceto Met:ket



Comissão debate amanhã a integração
das áreas de segurança e assistência
A Comissão de Seguran-

ça Pública da Assembléia
Legislativa debate, amanhã, a
integração operacional de
órgãos do Judiciário, do Mi-
nistério Público, da Defen-
soria Pública e outros liga-
dos às áreas de segurança pú-
blica e assistência social
para prestação de atendi-
mento a menor acusado de
infração. A comissão vai
discutir, ainda, a destinação
dos imóveis de proprieda-
de da extinta Febem em
Minas. A reunião será ás 10
horas, no Plenarinho III.

Segundo a autora do
requerimento, deputada Ana
Maria Resende (PSDB), para
cumprir o que determina o
Estatuto da Criança e do Ado-
lescente sobre a assistência ao
menor infrator, é necessária
a implantação e opera-
cionalização de um centro de
atividades que abrigue, em

A reunião acontecerá a requerimento da deputada Ana Maria Resende

um único local, os órgãos judi- aos sábados, domingos e feri-
dais, mais Ministério Público, ados, com representatividade
Defensoria Pública e assistên- de cada órgão, para o atendi-
cia social. Esse centro deverá mento de adolescentes apreen-
funcionar em tempo integral didos em flagrante.

Sobre os imóveis da
extinta Febem, a deputada
lembra que a entidade foi
desativada em 1995, e não
se sabe o que foi feito deles.
Ela defende sua utilização
para programas que visem ao
bem-estar social de crianças
e adolescentes.

Foram convidados para
a audiência pública de ama-
nhã o presidente do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais,
desembargador Márcio Antó-
nio Abreu Corrêa de Marins;
o procurador-geral do Esta-
do, Jarbas Soares Júnior; o
secretário de Estado de Defe-
sa Social, Antônio Anastasia;
a defensora pública Marlene
Oliveira Nery; o chefe da Po-
lícia Civil, Otto Teixeira Fi-
lho; e o presidente do Con-
selho Estadual dos Direitos
da Criança e do Adolescente
de Minas Gerais, João Batis-
ta de Oliveira.

Transposição será tema de audiência
em Jal**ba na próxima quinta-feira

Os deputados da Comis-
são de Meio Ambiente e Re-
cursos Naturais da Assembléia
Legislativa irão ao município
de Jaíba, na região Norte de
Minas, na próxima quinta-fei-
ra, debater em audiência pú-
blica o projeto federal de
transposição das águas do Rio
São Francisco. A reunião, so-
licitada pela deputada Ana
Maria Resende (PSDB), está
marcada para as 9h30, na Cen-
tral das Associações do Jaíba,
situada em Mocambinho.

O objetivo da audiência
é levar ao conhecimento dos
produtores rurais e da popu-
lação em geral os detalhes do
projeto de transposição, so-
bretudo em relação à neces-

sidade de revitalização do rio.
A região do Jaíba foi esco-
lhida para sediar a audiência
por ser uma área de produ-
ção de frutas em áreas
irrigadas pelo São Francisco.
"E preciso que as pessoas sai-
bam o impacto que o projeto
poderá ter sobre suas vidas,
principalmente os produtores
que vivem do cultivo das fru-
tas", justifica a deputada,
que é integrante da Comissão
Interestadual Parlamentar de
Estudos para o Desenvolvi-
mento Sustentável da Bacia
do Rio São Francisco (Cipe
São Francisco).

Outros eventos já estão
sendo realizados com o mes-
mo objetivo. Na sexta-feira,

foram realizados em Pirapora
um ato público e uma audi-
ência pública para debater o
projeto federal. A Cipe tam-
bém realizou uma reunião
em Aracaju (SE), no dia 30
de março, e foram feitos
contatos com deputados
federais e senadores no dia
6 de abril, em Brasília. A
estratégia adotada pela
Cipe São Fiajicisco é reali-
zar audiências nas princi-
pais cidades localizadas ao
longo do rio. Em Minas Ge-
rais, o roteiro inclui, além
de Jaíba, Lagoa da Prata,
Três Marias, Ubaí, São
Romão, Januária, São Fran-
cisco, Itacarambi, Manga e
Montes Claros.

Convidados - Para a reunião
em Jaíba foram convidados o
secretário de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, José Carlos Carva-
lho; o presidente da Compa-
nhia de Desenvolvimento dos
Vales do São Francisco e
Parnaíba (Codevasf), Luiz
Carlos Everton de Farias; o di-
retor-presidente da Agência
Nacional das Aguas (ANA), José
Machado; o gerente executivo
do Distrito de In-iciação do
Jaíba, Bernardino Gervásio
Araújo; o presidente e o vice-
presidente da Federação da
Agricultura do Estado de Mi-
nas Gerais (Faemg), Gilman
Viana Rodrigues e Alexandre
Antônio de Miranda Viana.
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Ato público em Pirapora condena a
transposição do rio São Francisco

	

rou cor:	o's	s:os ;±
Com uma platéia com- O próprio secretário de co, pede uma audiência com sende (PSDB) lembrou que

posta, na sua maioria, de Meio Ambiente e Desenvolvi- o presidente Lula, a ser Minas e Bahia têm 2,5 mi-
universitários e jovens am- mento Sustentável de Minas, marcada pelo presidente do lhões de hectares adequa-
bientalistas militantes dos José Carlos Carvalho, com a Senado, Renan Calheiros, dos à irrigação, capazes de
comitês de bacias hidro- autoridade de quem barrou que se manifestou contra produzir infinita quantida-
gráficas, o ato público rea- esse projeto quando era mi- o projeto. Decidiu-se tam- de de alimentos e de em-
lizado em Pirapora na sex- nistro do governo Fernando bém que uma comissão de pregos. "Seria um verda-
ta-feira resultou em veemen- Henrique Cardoso, compro- ambientalistas e deputa- deiro Fome Zero e um pro-
tes discursos de condenação vou a denúncia da senadora, dos vai visitar os governa- grama de empregos", resu-
ao projeto de transposição ao dizer que "não é preciso dores dos cinco estados da miu a deputada.
do rio São Francisco. A au- ir ao Nordeste para filmar bacia do São Francisco e A comitiva de deputa-
sência dos governadores dos pessoas pobres carregando os dos três estados be- dos da Cipe São Francisco,
cinco estados - inclusive latas de água na cabeça. Aqui neficiários da transposi- acrescida de todos os visitan-
dos que estavam confirmados mesmo, em Pirapora, em ção, que seriam Ceará, Rio tes dos demais estados,
- elevou o tom das criticas. Januária e Manga, bem perto Grande do Norte e Paraíba. chegou a Pirapora em vá-
A senadora Heloisa Helena do rio, existem essas cenas'	Eles querem que os governa- rios vôos, a partir das 8
(P-Sol) foi a principal per- O deputado Fábio Ave- dores requisitem horários nas da manhã, e foi recepcio-
sonalidade do evento e não lar (PTB) também ajuntou sua redes de TV para esclarecer a nada pelos deputados mi-
teve meias palavras para con- opinião de engenheiro sani- opinião pública contra a pu- neiros e pelo secretário
denar o projeto.	 tarista. "Esse projeto é amai- blicidade do governo federal. José Carlos Carvalho. An-

"E uma avalanche de or aberração que já vi em Deputados - Cinco deputa- tes de se dirigir ao local
mentiras, cinismo e dissimu- minha carreira, indefensável dos estaduais mineiros e um do ato público, fizeram
lação, que lembra a técnica do ponto de vista técnico e federal falaram aos micro- uma visita à tecelagem
publicitária do nazista do ponto de vista social. Mas fones do ato público reali- Cedro Cachoeira, que tem
Goebbels. Qualquer pessoa é um monstro que a gente zado na parte da manhã e um sistema de tratamen-
intelectualmente honesta tem enterra, coloca concreto em na reunião da Cipe realiza- to de efluentes considera-
que protestar contra essa vi- cima e ele ressurge sempre no da à tarde. Doutor Ronaldo do exemplar.
garice política e essa farsa próximo governo" (PDT) comentou que o São Presenças - Deputados Gil
técnica. Os nordestinos não Manifesto - Um manifesto Francisco não é proprieda- Pereira (PP), relator da Cipe;
precisam de mais água do que redigido pelo líder do proje- de dos cinco estados, mas Fábio Avelar (PTB); Doutor
a que está armazenada nas to Manuelzão, ApoIo Heringer pertence ao planeta Terra Ronaldo (PDT); Célio Moreira
fazendas da mais podre oU- Lisboa, juntamente com a as- e faz parte do equilíbrio da (PL); e a deputada Ana Maria
garquia brasileira".	sessoria da Cipe São Francis- natureza. Ana Maria Re- Resende (PSDB).
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Comissão de Direitos Humanos vai
amanhã a Contagem apurar denúncias

A Comissão de Direi-
tos Humanos realiza audi-
ência pública amanhã, na
Câmara Municipal de Con-
tagem, para discutir de-
núncias de irregularidades
na área de saúde da admi-
nistração passada. A reu-
nião será às 14 horas e foi
solicitada à comissão pelo
Sindicato Único dos Traba-
lhadores em Educação

(Sind-UTE), que denunciou
perseguições no setor de
Medicina e Segurança do
Trabalho da Prefeitura.

Segundo o sindica-
to, os servidores munici-
pais teriam sofrido perse-
guições quando precisa-
vam de perícias médicas
para licenças de saúde, O
Sind-UTE denunciou tam-
bém a demissão de traba-

lhadores da educação, por
motivos políticos, sem
direito a defesa.

Foram convidados
para a audiência o subde-
legado regional do Tra-
balho, João Coelho Fra-
zão de Barros; o presi-
dente do Conselho Regi-
onal de Medicina, Mau-
rício Leão de Resende; a
secretária municipal de

Recursos Humanos e Admi-
nistração, Cleudirce Corné-
lio de Camargos; o secre-
tário municipal de Educação
e Cultura, Lindomar Diaman-
tino; a coordenadora do ser-
viço de Medicina e Seguran-
ça do Trabalho da Prefeitura,
Irani Alves Pimenta; e o che-
fe do 2 0 Departamento de Po-
lícia Civil, Helbert Geraldo
Barra de Faria.

ACONTECE HOJE

• Comissão de Direitos Humanos (Ibirité) - visita à cadeia pública de
Ibirité, para verificar a situação carcerária do local, juntamente com o
juiz e promotores de Justiça do município
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
- discutir e votar pareceres de 10 turno sobre emendas apresentadas
em Plenário aos PL5 2.004/04, 2.006/04, 2.007/04 e 2.008/04,
todos do governador, que tratam da contratação de financiamentos
com o Bird e o BID; e parecer de 2 1 turno sobre o PL 2.178/05,
também do governador, que altera a Lei n° 12.836, de 1998, que
autoriza o Executivo a realizar operação de crédito com o BNB

• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Belo Vale) - visita
à área contaminada denominada "Lagoa das Casas Velhas" , localizada
à margem da Rodovia MG-442, no município de Belo Vate

16 horas
• Reunião especial em comemoração dos 60 anos do PTB (Plenário)

19 horas
• Projeto "Segunda Musical" (Teatro) - apresentação do "Duo
Instrumentalis", com a flautista Militza Franco e Souza e o pianista
Maurício Vetoso

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) -
discutir e votar pareceres de 1 1 turno sobre emendas apresentadas em
Plenário aos PLs 2.004/04, 2.006/04, 2.007/04 e 2.008/04, todos do
governador, que tratam da contratação de financiamentos com o Bird e o
BID; e parecer de 2 0 turno sobre o PL 2.178/05, também do governador,
que altera a Lei n° 12.836, de 1998, que autoriza o Executivo a realizar
operação de crédito com o BNB
• Reunião especial em comemoração dos 70 anos da Associação Comercial,
IndustriaL Agropecuária e de Prestação de Serviços de Araguari (Plenário)
• Abertura da IX 'In Ativa", mostra de artesanato, artes plásticas e
literatura da Associação dos Servidores Aposentados da ALMG (Galeria
de Arte)

TV ASSEMBLÉIA

7h Resenha - Retrospectiva do noticiário da semana
7h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

8h Mundo Político - Retrospectiva da semana
8h30 Panorama Rural - Produção de Eucalipto em Minas Gerais

9h CPI da Mina Capão Xavier (reprise) - Atividades da MBR no
Estado de Minas Gerais

11h45 Visão Parlamentar (reprise)
12h Sala de Imprensa - Análise econômica brasileira
13h Mundo Político - Retrospectiva da semana

13h30 Repórter Assembléia - i° edição (ao vivo) - O que
acontece na Assembléia e as principais notícias do Estado

14h Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (ao
vivo) - 50 Reunião Extraordinária

16h Plenário (ao vivo) - Reunião Especial em comemorarão dos
60 anos do PTB

18h30 Horário da C- ; Municipal de Belo Horizonte

19h Panorama Cidades - Plano Diretor
19h30 Repórter Assembléia - 2° edição (ao vivo) - O que

acontece na Assembléia e as principais notícias do
Estado

20h Plenário (ao vivo) - Reunião Especial comemorastiva
dos 70 anos da Associação Comercial, Industrial,
Agropecuária e de Prestação de Serviços de Araguari

22h Repórter Assembléia
22h30 Mundo Político (Inédito) - Entrevistas, comentários e

notas sobre a movimentação política no Pais
23h Assembléia Debate - Planejamento futuro das cidades
Oh Via Justiça - Informalidade na Justiça do Trabalho

0h30 Memória e Poder - Depoimento do ex-presidente da
ALMG Genêsio Bernardino

1h30 Repórter Assembléia
2h Encerramento
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